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VOOR WIE?

Het Not-for-profit Partnership van Duurzaam Gebouwd 

is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk. 

Deze organisaties dienen doorgaans een algemeen, 

maatschappelijk of publiek belang. Voorbeelden zijn:

 Overheden

 Woningcorporaties

 Verenigingen en stichtingen

 Kennisplatforms en onderwijsinstellingen

Binnen die organisaties is het Partnership met name van 

toegevoegde waarde voor iedereen die:

 Werkzaam is binnen het fysieke domein (vastgoed,  

 bouw, infra, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling)

 Affiniteit heeft met de hoofdthema’s van Duurzaam 

 Gebouwd: circulair bouwen, energietransitie, slim 

 & gezond en innovatieve samenwerking (aanbesteden, 

 contracten, bouw- en beheerprocessen).

JE KUNT HET PARTNERSHIP VAN DUURZAAM 

GEBOUWD ZIEN ALS EEN VERLENGSTUK VAN 

JE EIGEN MARKETING EN COMMUNICATIE. 

EN HET IS DÉ MOGELIJKHEID OM IN CONTACT

TE KOMEN MET GELIJKGESTEMDE 

ORGANISATIES EN PROFESSIONALS.

 Je gaat deel uitmaken van een actief netwerk   

 van ruim 250 Partners, Leden en Experts

 Jouw medewerkers blijven op de hoogte van   

 nieuws en ontwikkelingen op hun vakgebied

 Je kunt 30.000 professionals uit het vakgebied   

 betrekken bij jouw ambities en activiteiten

 Via onze Round Tables praat je mee over de   

 duurzaamheidsagenda in Nederland

 

 Via onze Seminars kunnen jouw medewerkers

 gratis kennis bijspijkeren

 Je kunt op informele wijze contact leggen met

 een groot aantal deskundige marktpartijen

 Je kunt gratis diverse congressen en andere   

 kennis- en netwerkevenementen bezoeken

 In overleg kan één persoon uit jouw organi-

 satie toetreden tot het Bouwgenootschap

 Al jouw medewerkers krijgen tot 20% korting

 op leerproducten uit onze Leerfabriek

WAT LEVERT HET OP?

PARTNER WORDEN VAN DUURZAAM GEBOUWD LEVERT VOOR 
NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIES DE VOLGENDE VOORDELEN OP:
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SPECIFICATIES

INTERESSE?

Nieuwsbrieven

Abonnement op periodieke nieuwsbrieven 

Abonnement op thema nieuwsbrieven 
Abonnement op Partner en Leden nieuwsbrief 

Website

Toegang tot dagelijks nieuws en artikelen 

Toegang tot de kennisbank: E-books, whitepapers, expertposts, projecten 

Personaliseren interesses en voorkeuren via eigen Account 

Magazines (print en digitaal)

Abonnement op Duurzaam Gebouwd Magazine (print) t.w.v. € 125 per jaar 

100 relatie abonnementen op het Duurzaam Gebouwd Magazine (print) 
Abonnement op Duurzaam Gebouwd Magazine (digitaal, themanummers) 

Profilering ambities en activiteiten

Organisatieprofiel op website 
Gebruik van logo 'Partner Duurzaam Gebouwd' 
Partnerinterview 
Aankondiging van deelname in nieuwsbrief & social media 
Redactionele aandacht voor visie, ambities en activiteiten onbeperkt

Toetreding tot Expertpanel, expertprofiel op website 

Events en verbinden

Toegang tot de Duurzaam Gebouwd Seminars t.w.v. € 50 - € 75 onbeperkt

Toegang tot het Duurzaam Gebouwd Congres t.w.v. € 195 2 kaarten

Deelname aan exclusieve Duurzaam Gebouwd Congresdiner 1 kaart

Toegang tot het exclusieve Green Tie Gala 1 kaart

Toegang tot congres Gamechangers in de Bouw & Infra t.w.v. € 295 1 kaart

Deelname aan Round Tables (Meet the Expert Tour) op uitnodiging

Toetreding tot Het Bouwgenootschap (special interest group over Innovatieve samenwerking) op uitnodiging

Leerfabriek

Co-creatie leerproducten in de Leerfabriek in overleg

Korting op leerproducten in de Leerfabriek tot 20%

TARIEF (PER JAAR EXCL. BTW) € 1.950,-

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact op naar 

één van onze accountmanagers.

MARJAN HULSHOF

+31(0)38-4606384 

MARJAN@DUURZAAMGEBOUWD.NL 

mailto:marjan%40duurzaamgebouwd.nl?subject=


Duurzaam Gebouwd
Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle

           +31 (0)38 - 460 63 84 

           info@duurzaamgebouwd.nl

           www.DuurzaamGebouwd.nl

Deze brochure is een uitgave van Acquire Publishing. Genoemde 

prijzen zijn jaarprijzen en exclusief BTW. Uitgever en auteurs verkla-

ren dat deze brochure op zorgvuldige wijze en naar beste weten is 

samengesteld. Alle voorwaarden en prijzen in deze brochure gelden 

onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele zet- en drukfouten.

mailto:info%40duurzaamgebouwd.nl?subject=
http://www.duurzaamgebouwd.nl

